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 )آشپزخانه و سلف سرويس ( غذايي مواد توزيع و نگهداري بخش براي ها توصيه

 محل در كافي تعداد به تنفسي بيماريهاي انتقال از پيشگيري آموزشي تابلوهاي نصب .1

هداشت وره و بكه از سوي مركز مشا بوفه ها و رستوران دانشگاه يس،مخصوص سلف سرو يدستورالعمل بهداشترعايت دقيق  .2

 ابالغ شده است ضروري است.دانشگاه 

 و غذايي مواد سرو محل در كافي تعداد به تنفسي بيماريهاي انتقال از پيشگيري براي ها دست شستن دستورعمل نصب .3

 بهداشتي هاي سرويس

 محل در الزم و كافي مقدار به نظافت تجهيزات و امكانات گندزدا، شوينده، مواد وجود .4

 بهداشتي هاي سرويس و رستوران و آشپزخانه در اسبمن تهويه سيستم و هواكش از استفاده .5

 تنفسي بيماريهاي به مشكوك و بيمار پرسنل فعاليت ادامه از ممانعت .6

 نظافت مهنگا در كار لباس و چكمه دستكش، ماسك، از استفاده و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده .7

 ها، اتاق كف ندمان سطوح ساير و مستمر صورت به بهداشتي هاي سرويس و ها پله نرده در، هاي دستگيره ضدعفوني و نظافت .8

 ....و توليد بخش هاي سالن راهروها،

 ديگر هاي مكان وسايل از بهداشتي هاي سرويس ضدعفوني و نظافت وسائل ها، دستمال سطل جداسازي .9

 و حكمم پالستيكي هاي كيسه در نظافت مصرف ربا يك وسايل همچنين و شده استفاده هاي كاغذي دستمال آوري جمع  .10

 شيفت همان نظافت مسئول توسط كاري نوبت هر آخر در آنها دفع و پدالي دار درب هاي سطل

 پرسنل از فرد هر براي بهداشتي استفاده مورد لوازم كليه بودن مجزا .11

 نمازخانه در شخصي سجاده و مهر نماز، چادر از استفاده .12

 بهداشتي هاي سرويس مستمر ضدعفوني و نظافت شستشو، .13
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 كار درمحيط كرونا ويروس كنترل و پيشگيري راهنماي

 مرتب طور به شيفت هر از بعد بهداشتي يها سرويس سطوح تمام صدعفوني و شستشو نظافت، .1

 بهداشتي هاي سرويس محل در دستشوئي مايع با همراه ظرف حداقل يا و مايع صابون كشي لوله سيستم وجود .2

 جانبي هاي محل يا و آبدارخانه ها هاي قسمت كليه مستمر ضدعفوني و وشستش .3

 پرسنل ساير و آبدارخانه پرسنل به الزم هاي آموزش .4

 تر در محل، نصب پوسپرسنل ساير و آبدارخانه پرسنل به ويروس انتقال از پيشگيري براي ها دست شستن نحوه آموزش، .5

 صورت پذيرد. فمصر يكبار هاي بندي بسته در پذيرايي سالن و آشپزخانه يا نه،آبدارخا بوفه، در خوردن آب و قند، شكر سرو .6

 ه مي گردد.ا توصياستفاده از محلول هاي ضدعفوني كننده دست براي ارباب رجوع و ساير همكاران مراجعه كننده به واحده .7

 مايند.كامل ضدعفوني ن پرسنل حاضر صرفا با شستشوي مستمر دست ها با آب و صابون مي توانند دستهاي خود را

 مطابق با اينفوگرافيك هاي ارسالي فردي بهداشت مسايل رعايت  .8

 شستن و ردنك سرفه يا عطسه هنگام كاغذي دستمال از استفاده بهداشتي مسايل دليل به يكديگر با دادن دست از پرهيز .9

 صابون و بآ با ها دست مرتب

 ها پنجره امكان صورت در و درها گذاشتن باز و هواكش از استفاده .10

 ضدعفوني و نظافت زمان در مهم نكات .11

 .گردد انجام شيفت ميانه در و كار شيفت هر پايان در ضدعفوني .12

 نقل و لحم وسايل و ها صندلي پشتي ها، دستگيره عمودي، و افقي هاي ميله :لامش مشترك تماس داراي سطوح نظافت .13

 دستمال كمك با و ومآموني كواترنر پايه بر الكلي مايع گندزداي ماده توسط سپس و شوينده مواد كمك با (اتوبوس ها) عمومي

 .گردد انجام زدايي گند ديگري تميز
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 بهتر تهويه جهت اكشهو و شوند گذاشته باز ها پنجره و درها و بوده كارگران از ليخا بايد فضاها نظافت، و ضدعوفني هنگام .14

 . باشد روشن نيز هوا

 . گيرد انجام گندزدا و شوينده بين اختالطي هيچگونه نبايد و بوده يكديگر از جدا ضدعفوني و نظافت مرحله دو .15

 . شود استفاده و تهيه روزانه بايد ضدعفوني كننده محلول .16

 . گردد تهيه معمولي يا سرد آب با بايد گندزدا .17

 

 توصيه هاي الزم جهت ضدعفوني نمودن

 مقاوم و ناسبم كار لباس و دستكش، ماسك، شامل فردي حفاظت ازوسايل بايد نظافت هنگام در نظافت مسئول افراد / فرد .1

 تهيه موارد حفاظت فردي به عهده شركت خدماتي است.. نمايند استفاده ژاول آب برابرخوردگي در

 تركيبات انتشار تا ردك استفاده گندزدائي محل در هوا مناسب جريان از كلره پايه گندزداي تركيبات با كار حين در است الزم .2

 . نگردد افراد مسموميت باعث بسته فضاي در كلر

 بخارهاي و زگا براي مناسب كارتريج با و صورت تمام تنفسي هاي ماسك از است الزم اسيدي و كلر تركيبات با كار حين در .3

 . شود استفاده اسيدي

 . شود استفاده اسيدي خوردگي برابر در مقاوم لباس و دستكش از است الزم شيميائي مواد كاربرد حين در .4

 يا و الكل آب، هپاي بر محلول هايمربوطه است (در شرايطي كه اين محلول ها در دسترس نبود گندزدائي براي مناسب ماده .5

 .باشد مي ) درصد 1 سديم هيپوكلريت

 ترجيحا و ارد درب ظرفي در معمولي و سرد آب واحد 5 به را )%5 غلظت با تجارتي سفيدكننده ماده ( ژاول آب واحد يك .6

 . نمائيد اضافه پالستيكي
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 زمان كثرحدا و شده نگهداري اي بسته درب ظرف در است الزم شود مي تهيه ترتيب اين به كه محلولي شود مي يادآور .7

 ماده كارآمدي افزايش جهت به . است شده گرفته نظر در ساعت 24گندزدائي عمليات براي بودن استفاده ابلق و ماندگاري

 . باشد مي اولويت در آن كردن مصرف تازه شده، درست گندزداي

 و شسته حتماً ها دستمال نظافت بار هر از پس و شود بيني پيش مجزا دستمال 2 است الزم كارگاهها در سطوح نظافت براي .8

 . گردند آماده استفاده بعدي نوبت براي تا شوند گندزدائي

 مي نظافت ويندهش مواد به آغشته و مرطوب دستمال با سطوح ابتدا بيماريزا، عامل از سطوح بارآلودگي كاهش و زدودن جهت .9

 . گردد

 . شود يم انجام سطوح براي شده، خيس و مرطوب گندزدا محلول با كه جداگانه دستمالي توسط گندزدائي .10

 لولمح زدودن و فشردن از پس شده ور غوطه است گندزدا محلول محتوي كه ظرفي يا سطل در دستمال قسمت دراين .11

 . شود مي كشيده دارد وجود آنها براي مشترك تماس كه سطوحي كليه روي بر اضافي

 )سطوح يرسا و ها، دستگيره ها، ميله ( سطوح شدن آغشته از ناشي رطوبت كه باشيد داشته نظر در .12

 .اييدنم ديگرخودداري دستمال يا و وسايل با سطوح كردن خشك از و شده خشك هوا معرض در بايد گندزدا مواد به .13

 د.شو مي بيني پيش سطوح روي بر گندزدا مواد اثربخشي براي ماندگاري دقيقه 10 حدود زمان مدت .14

 . برسد پايان به مقابل نقطه يا طرف در و آغاز نقطه يك از را نظافت است الزم  .15

 هاي سرويس تنظاف و شستشو براي كه وسايلي از بايد شود مي استفاده ها كارگاه نظافت براي كه وسايلي و ها دستمال .16

 . نگردد استفاده مشتركاً شرايطي هيچ در و بوده جدا رود مي بكار بهداشتي

به  موظف تيشركتهاي خدما و شده بيني پيش بايد مربوطه حفاظتي وسايل و لباس گندزدا، و شوينده مواد نگهداري محل .17

 . باشند مي در دانشگاه ها فعاليت اين با مرتبط نيازهاي تامين

 : باشد ذيل موارد حداقل بر مشتمل اوليه هاي كمك جعبه وكانون هاي جمعيتي ها خوابگاه ،دانشكده ها در همواره است الزم .18

 شوينده ماده جراحت، محل و پوست دهكنن عفوني ضد ماده شيشه يك شوي، چشم ماده مصرف، يكبار دستكش جفت يك
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 يك باند، رول يك استريل، گاز عدد چهار آب، با شستشو به نياز بدون الكي پايه با صابون يا مايع صابون ترجيحاً و صابون نظير

 . زخم چسب عدد ده و كافي مقدار به پنبه قيچي، عدد يك سوختگي، پماد

  

 كاركنانت سالم از مراقبت و حفظ در مهم نكات

 و درد گلو و سرفه سلسيوس، 38 باالي تب مانند شاغلين در فصلي هاي سرماخوردگي شبيه عالئم هرگونه بروز صورت در .1

 و درمان دوره طي جهت درماني بهداشتي مراكز به و نموده خودداري كار ادامه از بالفاصله نفس تنگي و تنفسي عاليم ساير

 .گردد ارجاع الزم هاي مراقبت

 است الزم بود. هدخوا پذير امكان درماني بهداشتي مركز تائيد و سالمت گواهي ارائه با فقط الذكر فوق دافرا بكار شروع .2

 بيني پيش درمان هدور انتهاي تا وي براي جايگزيني و شده فراهم كار از غيبت مدت طول در كارفرما با الزم هاي هماهنگي

 درزمان فرد يشغل امنيت و پرداخت سازماني مقررات طبق بيمار فرد كامل مزاياي و حقوق بايست مي شرايط اين در .شود

 . گردد حفظ خدمت ترك

 به حداقل است موظف شركت خدماتي ويروس، كرونا به افراد اين ابتال از پيشگيري و نيروهاي خدماتي سالمت حفظ جهت به .3

 مي آن از استفاده هب ملزم االشاره فوق دافرا و داده قرار اختيار در N95 نوع از مصرف يكبار تنفسيماسك  2 هرشيفت ازاء

 . باشند

 اقدام مقصد و اءمبد محل در خود سير برگشت و رفت هر در هستند افراد با مستمر تماس در كه خودروها رانندگان است الزم .4

 د.نماين دستورعمل با مطابق دست شستشوي به

 پرده و شيشه ششپو خودروها كليه ويروس كرونا آلودگي بار كاهش و محيطي عوامل از مراقبت و ويژه شرايط شدن برطرف تا .5

 . شوند خودروها در آلودگي سطوح كاهش باعث كار اين با و نموده باز را خود هاي پنجره

  

  در فضاهاي دانشگاه يآموزش هاي فعاليت
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مكان هاي  رد ويروس كرونا شيوع با مقابله جهت در الزم تمهيدات بكارگيري براي آموزشي و اي توصيه تابلوهاي نصب .1

 ساختمان كالس ها و اماكن اداري /عمومي

 كنان كاراساتيد و  براي مركز مشاوره و بهداشت دانشگاهمورد تاييد  آموزشي سال فايل هايار .2

 در تمامي حوزه ها كرونا بيماري نترلك چگونگي خصوص در دهنده هشدار هاي پوستر نصب .3

 فردي بهداشت و ها دست شوي شست نحوه آموزشي هاي بروشور پخش و تهيه .4

  

 كليدي نكات

 شود داده وزشآم كارگران به و شود بيني پيش پدالي دار درب هاي سطلو عمومي  ، دانشجوييفضاهاي اداري در است الزم .1

 .باشند ها محل اين در شده مصرف كاغذي هاي دستمال امحاء به موظف كه

 آخر در محكم يپالستيك هاي كيسه در آن تخليه و بوده، مربوطه بخش در نظافت مسئول افراد توسط زباله هاي سطل تخليه .2

 .گردد گندزدائي و نظافت گفت پيش مقررات طبق وسايل و گرفته صورت شيفت ره

  

 به و بوده دانشكده/هر حوزه روساي/مديران عهده بر محيطي مراقبت و كنترل هاي فعاليت و مراحل انجام صحت

 ستقرارا و بحران رفع تا راهنما اين در شده ارائه مراحل كليه ويروس كرونا بيماري شيوع خطر و ويژه شرايط جهت

اه نيز به . مركز مشاوره و بهداشت دانشگباشد مي االجرا الزمحوزه ها و واحدهاي دانشگاه  كليه براي عادي ايطشر

ط اقدام به نظارت و ارائه گزارش به شوراي ايمني بهداشت و محي مربوطهشكل مستمر از طريق چك ليست هاي 

  .نمايدزيست دانشگاه مي 


